
amelyen kormányzatunk. De mert a vietnami
néppel való szolidaritás mégiscsak „hivatalos"
szolidaritás - és mert vannak olyan összefüggések
is, amelyek teljes feltárulásához még időre van
szükség -, a szolidaritás szükségképpen egy kissé
megszürkült. Es ugyanakkor tudatunk mélyén
szégyelljük ezt az elszürkülést, ezt a történelmi
körülmények folytán aligha elkerülhető
elgépiesedést. Es az elszürkülés és a szégyenke-
zés kölcsönhatásaként - valljuk meg őszintén -
nem szívesen nézünk meg olyan dokumentum-
filmeket, amelyek megkínzott áldozatokat, se-
besült partizánokat mutatnak meg. A vietnami
nép harcát nem segítjük, segíthetjük közvetlenül,
pedig az ilyen képek arra ihletnének. De mert
tudjuk, hogy nem vehetünk részt benne közvet-
lenül - inkább elfordítjuk a fejünket.

A groteszk pantomimokkal oly sokat elmondó
Viet-rock manipulált embereket mutat nekünk, és
azt is, hogy ez ellen a manipuláció ellen fel lehet
lázadni. Miként Megan Terry és társai is. Mi
értelmünkkel belátjuk, hogy nem tehetünk többet
a vietnami népért, mint amit teszünk, ha nem
kívánjuk kockáztatni minden nép életét. Bizonyos
értelemben foglyok vagyunk hát, de az értelem, a
belátás foglyai. Megan Terry műve az
értelmetlenség fogsága ellen lázad és lázít. Ha az
amerikaiak kormányuk vietnami politikája ellen
küzdenek, akkor az értelmetlenség ellen, a béke
védelmében küzdenek. És ezt a mi nagyon furcsa
konfliktusunkat csak egy ilyen nagyon furcsa,
nagyon amerikai, nagyon „beates" produkció
tudja szólásra bírni.

A Viet-rock kevesebbet mond Vietnamról, mint
amit mi - talán ma már - mondani tudnánk. De ez
a művészileg nagyon közvetlen, cirkuszos
elemekkel élő produkció - paradox módon -
közvetve ahhoz segít bennünket, hogy minél
gazdagabban beszéljenek azok, akik majd (esetleg
Magyarországon) megírják a Shakespeare-t,
Ibsent és Megan Terryt is örökségük-nek valló,
felemelő és megtisztító Vietnam-drámákat.

II.

MIKÓ KRISZTINA

Viet-rock

Különös színpadi játék Megan Terry Viet-rock
című műve. Ebben a haditudósításszerű
jelenetsorban a békére senki nem utal, e szót senki
ki nem ejti, mégis láthatatlan főszereplővé válik.

Néztem az Irodalmi Színpad közönségét, néz-
tem a nézőteret. A közönség soraiban voltak
túlélők, a második világháborút túlélők és fiata-
lok, húszévesek, az én nemzedékem. Reagálásaik,
a felháborodás és a fájdalom kifejeződése
arcukon, tekintetükben különböző volt. Mintha a
túlélők vonásai fájdalmasabbak lettek volna, a
háborús élményanyag gondterheltebbé tette őket.
A fiatalok vonásain inkább felháborodás látszott.
Számukra - nekem is - történelemmé lett az, amit
a túlélők végigszenvedtek. Ez a bár-mennyire is
részvétet keltő, de hálátlan, mert sokat idézett - és
méltán idézett - téma elkoptatott lehet. És akkor
bemutatnak egy különös-furcsa,
meghatározhatatlan műfajú játékot, amely minden
szótagjával, minden dallamával ez ellen a
számunkra ismeretlen valami ellen a szó és a zene
gyógyító, kijózanító erejével igyekszik hatni.
Fiatalban és idősebben ugyanazt a következtetést
szűri le a játék: ha olyan őrültek vagyunk, hogy
lehetővé tesszük a háborús pokol elszabadulását:
az a legutolsó háború lesz.

S milyen érzést érlel a produkció alkotóinak
tiltakozása a közönségben ? Az Irodalmi Színpad
parányi színpadán megjelenik tizenkét színész,
vállalkozva arra, hogy a komplex színjátszás min-
den eszközével, nem főszereplőként, hanem egy
emberként tiltakozzék. S a hatás elgondolkoztató.
A színházba beülő néző nem tudja, milyen
élményben lesz része, s hamarosan - ha akarja, ha
nem, ez már a darab magával ragadó, sokkoló
hatásának eredménye, hiszen belevonja a közön-
séget az elszabadult pokolba - részese lesz egy
olyan produkciónak, mely minden megnyilvánu-
lásával eszmei társává emeli a nézősereget. A nem
mindig összefüggő, mégis, az egymásra építettség
hatását keltő jelenetsor, ez a tragikus revü és a
jelenetekkel mesterien összehangolt zene-számok
és tánckoreográfiák óramű-pontosságú,



szigorú egységet alkotnak, megpendítik az em-
beri lelkiismeret húrjait, pontos láncreakciót
keltenek az érzésvilág alkotóelemeiben. S az
előadás nem kelt a nézőben örömet, boldogság-
érzést, a félelem és a felháborodás válik benne
uralkodóvá. Tudata mélyéig hatol a béke aggódó
féltése és a látottak, érzékeltek felett érzett fel-
háborodás. A musical-jelleg, a korszerű köntös és
az aláfestő beatzene - milyen alkalmas a mai
ember érzésvilágának kifejezésére! - nyomaté-
kosan kiemeli formailag is a valóságot. Nem szó-
rakoztat, nem mulattat, gondolkodásra, cselek-
vésre sarkall.

A képsorok, a protest-songok atomizálnak és
ellenállást keltenek. Az atomizáció megindít egy
másik folyamatot, annál erősebbet: a nézőben
kikristályosodik, hogy a béke egy és oszthatatlan.
A játék cselekménye röviden összefoglal-ható:
alkalmasnak minősített amerikai fiatal-emberek
besorozása és gyilkossá nevelése. És ebbe a
keretbe sok minden belefér: a fiúk véde-
lemkeresése, riadt meghökkenése, amikor szem-
betalálják magukat a háborús valósággal, az
anyák félelme és féltése - ezen belül is típusok
bemutatása -, a harcok, a békemozgalom, a
partizánmozgalmak, a háborúval kapcsolatos
ideológiák bemutatása, a szériában „gyártott"
magas színvonalú értekezletek, melyeken elvész
az ember, az emberség. Ez utóbbi az előadás
egyik legkitűnőbben megkomponált jelenete:
miközben egy értekezlet résztvevői azon vitat-
koznak, létezik-e egyáltalán ez a háború, és a
konvenciókat tárgyalják, hogy a partizán katona-
e, az emberek meghalnak. Vagy idéz-hetem az
emberi elvadulás legkegyetlenebb példáját, a
kiképzési jelenetet, mely bemutatja, hogyan
változik át a legénység önálló akarat nélküli
gyilkossá. S miközben a katonákon agy-mosást
hajtanak végre, a néző lelkében reakció lép fel:
ennek nem szabad megismétlődnie.

Az élet és halál játékának bemutatására az író
alkotótársává avatja a rendezőt, akinek itt külö-
nösen nagy szerep jut: a laza szerkezeten belül
szabadon elegyítheti a prózát, a zenét és a pan-
tomimot, azt a három művészi formát, mely itt
mindig ugyanazt a gondolatot szolgálja.

Az Irodalmi Színpad vendégrendezője, Simon
Zsuzsa valóban az élet és halál játékának szín-
terévé avatja a színpadot. A színtér a nagy „vágó-
híd" - ezt a falakra akasztott mészárszéki akasz-
tókkal kiválóan szimbolizálja -, s minden ezen
belül történik, ez alkalmas az élet minden moz-
zanatának felölelésére: hol csatamezővé tágít-
ható, hol pedig szobává szűkíthető. A lét és nem-
lét rémálmát együtt éli át a színész és a közönség.

A színészek széles szerepskálát játszanak végig -
partizánoktól örömlányokig -, szerepeiket csak
jelzésekkel választják el, átlényegülésük észre-
vétlenül, nyílt színen történik, mindig egy nagy
tánckép után. Az átlényegülés soha nem zár le egy
gondolatot, hanem kiszélesítése, továbbvitele az író
és a rendező alapkoncepciójának: a mélységes
emberféltésnek és emberszeretetnek.

A darab túlnő a vietnami háborún. Szereplője
mindenki, az amerikai, a vietnami, de az európai
is: egyszóval az ember. Az ember pedig nem lehet
statisztája, de közömbös, hallgatólagos nézője
sem annak a folyamatnak, mely az emberiség
végveszélyét jelentheti.

A Viet-rock budapesti előadásának felülmúlha-
tatlan érdeme, hogy ezt a színjátszás sokszor
korlátozottnak hitt - és úgy látszik, mégis kor-
látlan - eszközeivel, tökéletes élményösszhangot
teremtve szuggerálja a nézőbe. De ugyanúgy
alkotótársává válik az írónak és a rendezőnek a
koreográfus, D. Ligeti Mária és Szirmai Béla akik
mesterien oldják meg remekül megkomponált
táncaikkal a jelenetek közötti átvezetést. Minden
táncjelenet nagyszerűen illeszkedik a műbe, azzal
szerves egységet alkot. Ugyancsak kiemelkedően
jó a díszlet - Rajkay György tervezte -, Ungvári
Tamás fordítása és a tizenkét szereplő (Almási
Éva, Pap Éva, Császár Angéla, Szilágyi Tibor,
Körtvélyessy Zsolt, Benedek Miklós, Szűcs
András, Blaskó Péter, Várhegyi Teréz, Lelkes
Dalma, Szabó Éva, Somhegyi György) játéka.

A V I D É K I S Z Í N H Á Z A K H E L Y Z E T É B E N

gyökeres változások történtek Angliában.
jelentősen csökkent a színházak és a vidéket
járó társulatok száma, ugyanakkor kisebb
méretű, érdekes, komoly ízlésváltozást tükröző
új színházak egész hálózata alakult ki. A régi
nagy színházépületek a Londonban sikert
aratott drámák vidékre történő transz-
ponálására épültek, ám London befolyása ma
egyre gyöngül, és a helyi színházaknak önálló
arculatuk és műsoruk van. Ezért is illeti őket
az új jelző - „provincial" színház helyett a
„regional" színház elnevezés. Nem véletlen,
hogy egyre több jelentős londoni sztár, John
Neville-től Vanessa Redgrave-en, Albert
Finney-n át Judy Denchig és Tom Courtenayig
vállal örömmel vendégjátékot e színházakban,
ahol új feladatok, új stílus-törekvések és új
közönségrétegek várják őket. Drama, 1969.
tavasz


